
 

Beste allemaal,  

 

Graag wil ik jullie namens het bestuur van de NADB meenemen in de plannen voor de tweede helft 

van het seizoen. In het voorjaar hebben wij drie NADB-wedstrijden kunnen organiseren en daarna 

viel het stil. Voor het najaar staat o.a. het NK dansen op 3 en 4 oktober in Dalfsen op de kalender. 

Er wordt wereldwijd enorm hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin om het COVID-19 virus 

onder controle te krijgen. Naar verwachting is dit vaccin aan het einde van het jaar ontwikkeld, en zal 

dan op grote schaal geproduceerd worden om vervolgens de ongeveer 7.7 miljard mensen 

wereldwijd te kunnen vaccineren. Dit gaat veel tijd kosten, wat ook betekent dat het COVID-19 virus 

voorlopig nog onder ons zal zijn. Hier moeten we dus mee leren leven. De overheid opent steeds 

meer sectoren, waaronder ook de sport. Er zijn protocollen ontwikkeld om verantwoord en veilig te 

kunnen leven en sporten. Dit vraagt aanpassingsvermogen, discipline en structuur van ons allemaal. 

Er wordt meer getest en er wordt ingegrepen als men ziet dat richtlijnen niet worden nageleefd 

waardoor er nieuwe uitbraken van het virus (kunnen) ontstaan.  

 

De NADB organiseert danssport in Nederland. Samen met NOC*NSF is een protocol ontwikkeld om 

op verantwoorde wijze binnensport evenementen te kunnen organiseren. Bijvoorbeeld de maximale 

capaciteit door het respecteren van 1,5 meter afstand buiten de vloer. Er zijn richtlijnen opgesteld 

voor deelnemers aan danssport wedstrijden, maar ook voor de officials, trainers, coaches en 

bezoekers. Deze richtlijnen dienen om op verantwoorde wijze te kunnen sporten. Ook in de landen 

om ons heen wordt de danssport weer opgestart. In hetzelfde weekend van 3 en 4 oktober 

organiseert de Duitse Dansbond bijvoorbeeld ook haar nationaal kampioenschap.  

In Nederland kan er vanaf 1 juli 2020 weer vol getraind worden. Iedereen heeft dus zeker 3 maanden 

de tijd om weer in vorm te komen. Ik hoop jullie dan ook allemaal weer te zien op 3 en 4 oktober in 

Dalfsen. Lukt dit niet omdat je er nog niet klaar voor bent, dan treffen we elkaar op een ander 

moment. Als je gezondheid het niet toelaat of je vindt het nog niet verantwoord om te sporten, blijf 

dan thuis en bied ruimte aan anderen die dit wel kunnen of aan hun supporters.  

 

Jeffrey van Meerkerk, 

Voorzitter NADB 

 

 

Samen naar een sportief succes 

 
Zoals al eerder gecommuniceerd verhuizen we deze editie van Topsportcentrum Almere naar 

Trefkoele Plus in Dalfsen. Er wordt gewerkt conform een goedgekeurd protocol geïnitieerd vanuit 

NOC en Trefkoele. De organisatie zal zoveel mogelijk faciliteren dat iedereen op verantwoorde wijze 

aan het NK kan deelnemen, maar daarbij is de medewerking van iedereen noodzakelijk.  

Bedenk dat bij overtreding van de regels de gemeente het recht heeft om het evenement stop te 

zetten. En dat is natuurlijk wat we te allen tijde willen voorkomen.  Alleen samen kunnen we ervoor 

zorgen dat het NK op een verantwoorde manier kan plaatsvinden. Daarom doen we een dringend 

beroep op zowel sporters als andere aanwezigen om de regels te respecteren en eventuele 

aanwijzingen op te volgen.  Spreek elkaar op een respectvolle manier aan, wanneer regels niet goed 

nageleefd worden. Beantwoord voor je naar de locatie komt eerst de gezondheidsvragen. Zie de 

gezondheid check.  

Tevens verwijzen wij naar het document Basisregels voor dansers tijdens wedstrijden. Deze zal op de 

website www.nadb.nl gepubliceerd worden.  

https://nadb.nl/wp-content/uploads/2020/08/20200724-bezoeker.pdf
https://nadb.nl/wp-content/uploads/2020/08/20200724-bezoeker.pdf
https://nadb.nl/wp-content/uploads/2020/08/Basisregels-voor-dansers-tijdens-wedstrijden.pdf
https://nadb.nl/wp-content/uploads/2020/08/Basisregels-voor-dansers-tijdens-wedstrijden.pdf
http://www.nadb.nl/
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 De organisatie zal bij binnenkomst iedereen informeren over de maatregelen.  

 

Programma 

Het NK zal dit jaar in blokken worden ingedeeld. De definitieve indeling wordt bekend gemaakt als de 

inschrijving is gesloten, hieronder is alvast de voorlopige indeling te lezen. Na inschrijving kunnen we 

bepalen of het raadzaam is om wat verschuivingen aan te brengen zodat de verdeling van het aantal 

aanwezige personen zo gunstig mogelijk uitpakt. Bij de wisseling van het middagblok en avondblok 

op zaterdag zal de zaal geheel ontruimd en geventileerd worden.  

  

Zaterdag 3 oktober Blok 1 

10.00 - 11.00 uur - Juveniles, Junioren, Youth en U 21 ST 

11.00 - 12.00 uur - Juveniles LA 

11.00 - 16.00 uur - Adults ST C, B, A en Hoofdklasse.  

  

Zaterdag 3 oktober Blok 2 

17.00 - 23.30 uur - Startklasse Senioren ST en LA. Senioren 1 t/m 4 ST en LA 

  

Zondag 4 oktober 

10.00 - 12.00 uur - Junioren, Youth en U 21 LA, Startklasse en Debutanten 3, 2, 1 ST 

12.00 - 17.30 uur - Startklasse en Debutanten 3, 2, 1 LA. Adults LA B, A en HK. Professionals ST en LA 

 

Toegang tot het event 

Door de strenge coronarichtlijnen is de capaciteit in de zaal beperkt. Om dit in goede banen de leiden 

nemen we je graag mee in de stappen waarop er toegang kan worden verleend in de zaal.  

 

Stap 1: inschrijven 
 

Dansers 

Iedereen dit lid is van de NADB kan deelnemen aan het NK. Er is geen kwalificatie-eis!  

Inschrijving gaat via MyNADB. Ben je nog geen lid? Ga naar de website www.nadb.nl en vul het 

formulier in. https://nadb.nl/lid-worden/. Vanaf 1 augustus geldt de 50% kortingsregeling voor 

dansers op het lidmaatschap, de basislicentie en de wedstrijdlicentie.  

Ben je de inlogcode kwijt? Mail dan naar wedstrijdsecretariaat@nadb.eu  

De inschrijving sluit op zaterdag 12 september om 24.00 uur!        

 

Trainers 

Trainers in het bezit van een NADB trainerslicentie 2020 kunnen zich melden via email naar 

bondsbureau@nadb.eu uiterlijk t/m vrijdag 11 september 14.00 uur. Graag duidelijk vermelden voor 

welke dag en welk blok. Dan zijn de trainers verzekerd van een plaats. Aanvragen na 11 september 

zullen meegenomen worden in de algemene verkoop. Dan is een plaats niet gegarandeerd.  

 

Jeugdparen geboortejaar 2002 of eerder.  

Deelnemende Juveniles paartjes mogen per danser 1 bezoekerskaart kopen. Als het paartje bestaat 

uit een twee familieleden uit hetzelfde gezin, dan wordt 1 bezoekerskaart verstrekt. Voor 

Junioren/Youth en Debutanten waarvan beide dansers geboren zijn in 2002 of eerder is het mogelijk 

om 1 bezoekerskaart te kopen.  

Kopen kan gedaan worden t/m vrijdag 11 september 14.00 uur via email naar 

bondsbureau@nadb.eu 
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Graag duidelijk de namen van beide dansers vermelden met de klasse waarin zij aan de start 

verschijnen. 

 

Stap 2: Toegangstickets kopen 
I.v.m. de corona richtlijnen moeten wij met een reserveringsysteem gaan werken. Ook krijgt iedereen 

een vaste plaats toegewezen. Betalingen moeten ook vooraf plaatsvinden. Dit geldt ook voor de 

dansers!  Vanaf maandag 14 september t/m zondag 27 september is het mogelijk om tickets te 

kopen. Meer informatie hierover volgt later. 

 

 

Tarieven 

Juveniles             € 7,50 per persoon 

Deelnemers      € 22,50 per persoon 

Bezoekers          € 15,00 per persoon (beperkt beschikbaar) 

Vloerplaatsen   € 30,00 per persoon (beperkt beschikbaar) 

  

Stap 3: Toegang aan de deur 

Op vertoon van je online betaalbevestiging zal iedereen bij binnenkomst zich moeten melden. De 

ontvangstruimte is niet heel groot, houd rekening dat er een rij buiten staat waarbij je moet 

aansluiten. De vrijwilligers doen hun best om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Wij zullen bij het 

bekend maken van de timetable de tijden aangeven waarop iedereen van harte welkom is.  

 

Overige informatie 
 

Ventilatie Trefkoele Plus 

De Trefkoele Plus beschikt over een ventilatiesysteem dat altijd verse lucht aanzuigt en de 

“gebruikte” lucht naar buiten afvoert. Deze systemen garanderen dat er altijd verse lucht in de 

vergader- en sportruimtes aanwezig is. Daarnaast monitoren zij doorlopend de filtercapaciteit om 

een goede luchtkwaliteit te garanderen. 

  

Kleedkamers 

Wij zullen vooraf een indeling maken voor het gebruik van de kleedkamers.  

 

 

 


